
 
 

 

Zielona Góra, 28.04.2017 r. 

Nr Sprawy: A.2300.2.2017 

  
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

1. Zamawiający:  
 
1) pełna nazwa Zamawiającego:  Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i         
                                                                  Rekreacji w Zielone Górze 
2) kod, miejscowość województwo:  65-022 Zielona Góra, Lubuskie  
3) ulica, nr domu: Sulechowska 41  
4) nr tel., faks tel. 0 68 412 50 01, faks 068 412 50 09 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  
 

2) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 5.225.000 euro pn. Dostosowanie 
boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do 
wymogów futbolu amerykańskiego  

3) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra; 
4) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
     45.21.22.21 - 1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych (główny kod) 
5) rodzaj zamówienia – robota budowlana 

 

3. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą  
 

Konsorcjum firm: 

 firma: HEMET Sp. z o.o., , (Lider)  

 kod, miejscowość: 65-022 Zielona Góra 

 ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Sulechowska 39A 

 Województwo: lubuskie 
       oraz 

 firma: Exalo Drilling Spółka Akcyjna  

 kod, miejscowość: 64-920 Piła 

 ulica, nr domu, nr pokoju: Plac Stanisława Staszica 9 

 Województwo: lubuskie 
 

 cena oferty z VAT: 2 799 000,00  zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium - cena „C”: 60,00 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – wydłużenie gwarancji „G”: 30,00 pkt 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – skrócenie terminu realizacji inwestycji „T”: 10,00 pkt 

 łączna ilość punktów: 100,00 pkt 
 

4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz  w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów – sumę punktów 
przyznanych w kryterium „C” + „G” + „T” – 100,00 pkt, w tym w kryterium: cena „C” – 60,00 pkt, 
wydłużenie gwarancji „G”: 30,00 pkt, skrócenie terminu realizacji inwestycji „T”: 10,00 pkt 

5. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty  

1) oferta nr 1 złożona przez: 

 firma: Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraela” Renata Przybylska 

 kod, miejscowość: 64-100 Leszno 

 ulica, nr domu, nr pokoju: Ul. Wilkońskiego 18 

 Województwo: wielkopolskie 

 cena oferty z VAT: 3 185 700,00 zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium - cena „C”: 52,72 pkt; 



 
 
 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – wydłużenie gwarancji „G”: 30,00 pkt 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – skrócenie terminu realizacji inwestycji „T”: 10,00 pkt 

 łączna ilość punktów: 92,72 pkt 

  
2) oferta nr 2 złożona przez: 

 firma: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „KABET” Ryszard Kaczmarek 

 kod, miejscowość: 65-339 Zielona Góra 

 ulica, nr domu, nr pokoju: Ul. Nowa 2 

 Województwo: lubuskie 

 cena oferty z VAT: 2 988 185,70 zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium - cena „C”: 56,20 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – wydłużenie gwarancji „G”: 30,00 pkt 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – skrócenie terminu realizacji inwestycji „T”: 10,00 pkt 

 łączna ilość punktów: 96,20 pkt 
 
3) oferta nr 3 złożona przez: 
Konsorcjum firm: 

 firma: HEMET Sp. z o.o., , (Lider)  

 kod, miejscowość: 65-022 Zielona Góra 

 ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Sulechowska 39A 

 Województwo: lubuskie 
       oraz 

 firma: Exalo Drilling Spółka Akcyjna  

 kod, miejscowość: 64-920 Piła 

 ulica, nr domu, nr pokoju: Plac Stanisława Staszica 9 

 Województwo: lubuskie 
 

 cena oferty z VAT: 2 799 000,00  zł 

 ilość punktów przyznanych w kryterium - cena „C”: 60,00 pkt; 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – wydłużenie gwarancji „G”: 30,00 pkt 

 ilość punktów przyznanych w kryterium – skrócenie terminu realizacji inwestycji „T”: 10,00 pkt 

 łączna ilość punktów: 100,00 pkt 
 

 
 
 
 

        ZATWIERDZAM 

           

                      Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz 

 


